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1. PARTENE 
 

1.1 Nord Universitet 

Nord universitet skal bidra til bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, 
utdanning, samarbeid med samfunns- og næringsliv og som en del av et internasjonalt 
universitetsfellesskap. Vi skal skape ny kunnskap, utdanne mennesker som møter sin tids 
utfordringer og være en drivkraft for innovasjon og demokratisk utvikling.  

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i 
Nesna til Nord universitet. Universitetet har aktivitet fordelt på studiestedene Vesterålen, 
Bodø, Mo i Rana,  Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- 
og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer  

NORD skal sikre en regional fordeling av forskningsbasert kunnskap og kompetanse innenfor 
den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen. Universitetet skal være en 
konstruktiv samfunnsaktør og samarbeidspartner, både regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt.  

Nords faglige profil skal videreutvikles gjennom prioriterte tematiske satsninger som 
reflekterer våre regionale fortrinn og behov, nasjonale strategier og som støtter 
universitets doktorgradsprogram.  

• Blå og grønn vekst 

• Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap  
• Helse, velferd og oppvekst  
• Samfunnssikkerhet 

Gjennom satsing på de faste studiestedene, vil NORD bidra til å dekke kompetansebehov 
fra Vesterålen i nord til Stjørdal i sør. 
 
 

I Lofoten og Vesterålen skal Nord via studiested Vesterålen, være i aktiv dialog og nærhet 
med samfunns- og arbeidsliv. Gjennom godt samarbeid skal Nord universitet og regionene 
skape det beste grunnlag for å imøtekomme etterspørsel etter utdanningsbehov og 
kompetanseheving i regionen. Det kan også søkes samarbeid på andre arenaer ved behov. 
 
 

• Vesterålen Regionråd 
 

VR er et samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og 

Øksnes. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som 

spenner fra kortvarige og enkle tiltak, til mer langsiktig innsats innen faste 

innsatsområder. 
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Regionrådet, som er det øverste politiske styringsorgan, er sammensatt av tre politikere 

fra hver av samarbeidskommunene, til sammen 18 representanter. Ordfører, 

varaordfører og en opposisjonspolitiker inngår som faste representanter. 

 

Regionrådets arbeidsutvalg er sammensatt av samarbeidskommunenes 6 ordførere.  

Arbeidsutvalget er en viktig instans i det interkommunale samarbeidet. 

 

Foruten å ivareta koordineringsfunksjoner for regionrådets organisasjon engasjerer 

arbeidsutvalget seg også konkret i oppgaver innen samferdsel, helsepolitikk, 

distriktspolitikk, næringspolitikk, kompetanseutvikling og øvrige felles utviklingstiltak for 

de seks kommunene. 

 

 
 

• Lofotrådet 
 

Lofotrådet er et interkommunalt politisk råd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, 
Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 
kommunene. Lofotrådet administreres av daglig leder og har nylig ansatt regional 
klimarådgiver. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og 
formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til 
utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen. Lofotrådet har forankret sitt 
arbeid i strategisk plan "ETT Lofoten" for perioden 2019-2031 (tilgjengelig på 
www.lofotradet.no). 
 
Lofotrådet har siden høsten 2019 arbeidet offensivt for å styrke det interkommunale 
samarbeidet i regionen og tilrettelegge for regionale samarbeidsløsninger for hele 
Lofoten. Utviklingen av prosjektet "Lofoten de grønne øyene 2030" er et resultat av det 
styrkede samarbeidet i regionen. 
 
Programmet "Lofoten De Grønne Øyene 2030. Vekststrategi for Lofoten" skal være en 
plattform for samarbeid og utvikling av strategier som kan iverksettes mellom regionale 
myndigheter, næringsliv og FOU-miljøer. Dette innebærer i praksis en samskapingsmetode 
hvor myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og kunnskapsmiljø jobber frem en felles 
forståelse av utfordringsbildet og problemstillinger, så vel som om løsningene.  
 
Lofotrådet og kommunene vil sammen bruke sine roller til å være en katalysator for 
etablering av grønne markeder i Lofoten. Regionen har satt seg ambisiøse målsetninger 
for å redusere regionens klimafotavtrykk 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lofotradet.no/
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2. Lofoten og Vesterålen i kunnskapssamfunnet 

Statistikk viser at innbyggerne i Nordland har relativt lavt utdanningsnivå. Spesielt 
kommer enkelte regioner dårlig ut, Lofoten og Vesterålen er blant disse.  Innen høyere 
utdanning spesielt, ligger regionene lavt, mens realkompetansen innen våre tradisjonelle 
næringer er svært høy. 

Lofoten og Vesterålen har et stort utviklingspotensial innenfor en rekke bransjer. Det 
forventes fortsatt stor vekst innenfor marin sektor. Blant annet er oppdrett, fiskeri og fòr 
produsenter bærebjelker i regionenes næringsvirksomhet og har et betydelig 
vekstpotensial.  

Reiselivsnæringa søkes styrket gjennom sterkere samhandling og samarbeid på tvers av 
kommune og regionsgrenser.  

Innenfor helse, omsorg og velferd har Lofoten og Vesterålen behov for godt kvalifiserte 
kandidater for å imøtekomme utfordringene innenfor kommunal tjenesteproduksjon og i 
spesialisthelsetjenesten.  

Det er spesielt behov for tilbud som kan gi kommunene nødvendig kompetanse i 
arbeidet med å videreutvikle det kommunale planverket  

 

3. Avtalens mål 

Avtalen skal legge til rette for et faglig og strategisk samarbeid mellom de tre 
avtalepartene og bidra til å nå følgende mål: 

- Ivareta god dialog mellom Nord Universitets ledelse/fagmiljø og sentrale 
samfunns- og arbeidslivsaktører i Lofoten og Vesterålen 

- Gjennomføre studietilbud i regionen 
- Gjennomføre årlige møter for å kartlegge behov for utdanning i Lofoten og 

Vesterålen 
- Bidra til å utvikle relevante studietilbud som møter kompetansebehovet i 

offentlig og privat sektor 
- Identifisere forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid med 

regionalt arbeidsliv og Nord Universitet. 
 

4. Samarbeidsområder mellom Nord og Vesterålen regionråd/Lofotrådet 
 

Det er viktig for alle parter at man har et godt og strukturert samarbeid for å bidra til å 

dekke kompetansebehovet i Lofoten og Vesterålen. Samarbeidsavtalen skal bidra til 

bærekraftig utvikling og verdiskaping gjennom forskning, utdanning og samarbeid med 

samfunns- og næringsliv i Lofoten og Vesterålen. 
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Mange av NORD sine studier krever at arbeidslivet stiller med praksisplasser. Velvilje fra 
praksis er da avgjørende for at NORD kan tilby gode profesjonsutdanninger til 
studentene.  
 
Vesterålen består av få store tunge næringsaktører og mange små. Utfordringene i små 
og mellomstore bedrifter er å ta seg tid til, eller har økonomisk ryggrad til, å prioritere 
kompetanseutvikling. Det er behov for økt samordning og satsing på 
kompetanseoppbygging i regionen, spesielt innenfor næringslivet men også innenfor det 
øvrige arbeidsliv. 
 
NORD, VR og LR er på denne bakgrunn blitt enige om å legge til rette for en tettere dialog 
mellom partene, for derigjennom å bedre kunne imøtekomme behovet for 
kompetanseheving i regionen innenfor hele arbeidslivet. 
 
 
Konkrete samarbeidsområder skal være: 
 

o NORD skal tilby studier basert på reelle kompetansebehov i regionen og bidra til å 
synliggjøre disse regionalt. 

o Det skal etableres en felles møtearena for å vurdere kompetansebehovet og 
imøtekomme dette, samt ha fokus på økt forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) i 
regionen 

o VR, LR og NORD skal sammen aktivt jobbe for å tilrettelegge for at studenter ved 
NORD kan skrive bachelor og masteroppgaver i samarbeid med/på oppdrag for 
arbeidslivet  

o VR, LR og NORD skal arbeide for å beholde og videreføre et godt samarbeid med 
praksis, og etablere nye samarbeidsarenaer der det er behov 

o VR og LR skal bidra til tilrettelegging for at ansatte i kommunene kan 
gjennomføre kompetansehevende tiltak/gjennomføre studier mens de står i jobb 

o VR og LR bidrar til rekruttering av studenter til studier via sine nettverk 
o VR og LR skal informere NORD om øvrig planlagt aktivitet innenfor U/H-sektoren i 

Vesterålen og Lofoten, slik at man kan komplementere tilbudet til beste for 
regionen. 

 
5. Møter mellom NORD, VR OG LR 

 
 
Det skal som et minimum gjennomføres to felles årlige samarbeidsmøter mellom 
partene med en på forhånd oppsatt agenda. Vårmøtet legges til mai og høstmøtet 
legges til oktober for å sikre parallellitet med studieporteføljearbeidet. 
 

- For Nord møter representant(er) fra rektoratet 
- Regionrådsledere  
- Sekretariatsleder/daglig leder fra VR og LR. 

 
NORD ved studiestedleder Vesterålen er ansvarlig for innkalling til, og tilrettelegg av, 
møter.  
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Denne avtalen er ikke til hinder for at det ved behov kan gjennomføres møter 
mellom to av partene. 
 
 

6. Økonomi 
 
Denne avtalen har ingen økonomiske konsekvenser for partene. Det vil først være 
når man etablerer underliggende avtaler om å samarbeide om konkrete prosjekter at 
dette kan bli et tema. 
 
 
 

7. Varighet 
 
NORD, VR og LR er enig om at man legger til grunn at denne avtalen skal ha en 
varighet på 5 år regnet fra den dag avtalen er signert av alle tre parter. 
 
 
 

8. Oppsigelse/reforhandling 
 
Partene kan når som helst be om at denne avtalen skal reforhandles. Hver av partene 
kan også velge å avslutte avtaleforholdet med 3 måneders varsel. Den andre part skal 
informeres om bakgrunnen for ønsket om oppsigelse, slik at man eventuelt kan gi 
relevant innspill/informasjon i sakens anledning. 
 
 
Avtalen skal underskrives i tre eksemplarer, ett til hver av partene. 

 
 
 
 

Signatur: 

00.00.00 

 

_____________________               _______________________                            _____________________ 

Rektor Nord universitet                  Leder Vesterålen Regionråd                          Leder Lofotrådet 

Hanne Solheim Hansen                   Hugo B. Jacobsen                                             Remi Solberg 

 


